ייחודה של הארץ

טוב הארץ
קדושת הארץ
נחלת אבותינו

פינת לאום פעילה
שמות הארץ

כלאיים
תרו"מ

מצוות התלויות בארץ

מתנות
עניים
ביכורים

ארץ-
ישראל
ומצוותיה

ט"ו בשבט
בגן
שמיטה

הקהל

פריסת הנושא
חמ"ד של קיץ

במרחב הגן
במהלך השנה

סיפורי
שמיטה
פעילויות
עם הורים
מיזם:
הפקרת
שעות

שתילה
טרום-שמיטה
הכנת כלי
לקדושת שביעית
ערב במ"ה

 מהי היחודיות של ארץ ישראל?


*טוב הארץ :מדרשים ,יצירה

* קדושת הארץ
* נחלת אבותינו:

סיפורי תורה

 בגינת הגן  -כלאיים
 בנושא ט"ו בשבט :תרומות ומעשרות
 לפני שבועות :ביכורים ,מתנות עניים

 החיבוב
 הזכות
 הקדושה

כרטיסיות סיפור בנושא שמיטה

חמישה כרטיסיות-סיפור העוסקות בשנת השמיטה.
מצות שמיטה -מצוה חדשה? ,הפקרת הפירות ,שתילים פרחים בעציצים ועוד .רוב הסיפורים

מסתיימים בייחודה של ארץ ישראל שרק בה מתקיימת מצוות שמיטה.
כל סיפור הינו תחילתו של עיסוק בהיבט אחר השייך לשנת שמיטה .מאחר ופרטי מצווה זו הם
רבים ומורכבים ,נלקטו רק ההלכות הנוגעות לעולמו של הילד בגיל הרך.

יוצעו הצעות שונות ללימוד הלכות אלו בצורה חווייתית ,והגננת תבחר את אלה המתאימות
לאוכלוסיית הגן שלה בהתייחס למקום מגורים (עיר ,מושב) ,לגיל הילדים וכדו'.

הסיפור :מצווה חדשה
בין אדם לעצמו:

בין אדם לחברו:

פניות להתקדמות רוחנית כמו לימוד תורה
פיתוח ושכלול של כל צדדי החיים
עבודה על מידת הוותרנות

דאגה לעניים
שוויון
יצירת אחדות בעם ישראל

בין אדם למקום:
• בטחון בה'
• הכרה באדנות ה'

טעמי
השמיטה

בין אדם לארצו:
מנוחה לאדמת הקודש

המלאכה
החקלאית
מוזכרת בתורה:

אינה מוזכרת בתורה

הצמחת היבול-
זריעה ,זמירה

קטיפת היבול-
קצירה ,בצירה

לאברויי -
השבחה וחיזוק

אסורה

מותרת רק
בכמות קטנה
ובשינוי צורת
הקטיפה

אסורה

לאקומיי-
קיום הצמח כדי
שלא ינזק

מותרת

קצירה (יבול חד שנתי) ובצירה ( יבול רב שנתי) מותרת בשינוי  -בכמות ובצורת הקטיפה.

לא
להפסיד

לא
לסחור

להפקיר

קדושת
פירות
שביעית
לא ליצא

רק
שימוש
מקובל

לבער

פתרונות לקניית פירות וירקות בשמיטה
אוצר בית דין :

מצע מנותק:

היתר מכירה:

מבוסס על כך
מבוסס על
שזריעה
פתרון מהודר המבוסס על כך
בעציצים שאינם שהקרקע נמכרת
שבית הדין הופך לבעלים על
לגוי לזמן מוקצב
נקובים בבית
השדה והוא ממנה את הפועלים
וזה מתיר עבודות
מותרת .זהו
כשליחיו .לכן ניתן לקטוף בשדה
דרבנן על ידי
פתרון מהודר
זה כרגיל .הפירות ניתנים ללא
יהודים ודאורייתא
המאפשר
תשלום כי התשלום הוא על
על ידי גויים.
זריעה של
העבודה .יש בפירות קדושת
פתרון זה נתון
ירקות ואין בו
שביעית .לא מאפשר זריעת
במחלוקת.
קדושת
ירקות בשמיטה.
שביעית.

ירקות
יבוא:

אפשרי אבל
פוגע
בחקלאות
בארץ

דרום
הערבה:
אין איסור
ספיחין ,ואולי
אין איסורי
שביעית.

 .1 פעילות הורים וילדים בחודש אלול:
שתילה בגינת הגן
 .2 הכנת כלי לקדושת שביעית
 .3 ערב במ"ה שמיטה











פסוקים המתארים את שבחה של ארץ ישראל
יצירות הילדים המתארים את ארץ ישראל
מרכז טבע
מרכז לאום פעיל
מרכז הבית
מרכז הספר
מרכז סיפורי תורה
חצר

כ " ה תמוז תרס " ט – י " ט סיוון תשנ " ה
1909-1995
ערכה :רחל סלייטר

אהבה ושקידה בתורה
אבי ,אבי,

עוד מתנגנים בלבבי,
צלילים משחר ,עת קריאת שכווי,
מנגינה ,קול זמרה,
מלוה נענוע על דף גמרא,
מנגינה שנולדה בארץ לא זרועה
מנגינה מחממת ברוסיה הקפואה
כמה ערבים הצלילים מתנגנים
נשאוני עמם לעולמות עליונים

והניגון מלווהו ...למלאכת החול,
כמה ערבים הצלילים ,מתנגנים,
לא הזדקנו בחלוף השנים
לא נס ליחם ,לא תש קולם
"תלמוד תורה כנגד כולם"".
יתנגנו הם לנצח בחלל העולם

חינוך הדור הצעיר
"זכית להרביץ תורה ,עד שיבה
לנוער צמא בין כתלי הישיבה"

"שפתותיו שושנים"
אבי ,אבי
עוד נפעם לבבי,
לזכרך בצניעות עולה על במה
פותח בשקט ,בנעימה תמימה
מאותו רגע ,משתררת דממה.

הקהל מקשיב מתקרב מצטופף
הרעיון קולח ,שוטף סוחף,
והקול כבר הפך  -חוצב להבות
ומפיך דוברים נביאים ואבות
ופניך רשפי אש ,להבה.
לפתע נשזר חוט עדוד ותקווה
לאומה הסחופה ,לאומה הדווה,
ויוצאים במחול פסוקי נחמה
זכית להרים קרן ישראל
וחּוזקה האמונה בביאת הגואל.ועדיין
מהדהד ונשמע -
קולך ברמה...

עם ה"עם בשדות"
פוסק הלכה במצוות התלויות בארץ
"פ ֹּה ְּבא ֶֶרץ ֶחמְּדַּ ת ָאבֹות
ש ְּמנָה כָל הַּתִּ קְּוֹות,
תִּ תְּ ַּג ֵּׁ
פ ֹּה נִּ ְּחי ֶה ּופ ֹּה נִּצ ֹּר,
ַּחי ֵּׁי זֹּהַּר ַּחי ֵּׁי דְּ רֹור,
ׁשֹורה,
שכִּינָה ָ
פ ֹּה תְּ הֵּׁא ַּה ְּ
ַּתֹורה.
שפַּת ה ָ
פ ֹּה תִּ פ ְַּּרח גַּם ְּ
נִּירּו נִּיר ,נִּיר ,נִּיר,
ׁשִּירּו ׁשִּירׁ ,שִּירׁ ,שִּיר,
גִּילּו גִּיל ,גִּיל ,גִּיל,
ְּכבָר ֵּׁהנֵּׁצּו נִּ ָצנִּים.

ועטו עט סופר מהיר
אבי ,אבי,

מצטייר אתה כה ברור בלבבי,
רכון על מחברת משחר עד ערביים
ספר חדש  -הנה על האבניים.
והכול בכתב עט סופר – כתוב
כשהוא טובל בדיו הרטוב
כתב עט סופר חרוץ ומהיר,
אבא כותב מתקן ומעיר.
ועוד מעט יבוא ויגיע -
הגיליון הראשון כדי להגיה.
ושוב לילות ,לילות כימים
והגיליונות רבים הם ,נערמים
עד אשר יום אחד – הפתעה
בידי אבא ספר  -בכריכה נאה.

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

אבי ,אבי ,עז

עזר כנגדו

אבי ,אבי,
שמורים מראות בלבבי,
לא ימושו מעמי
איך דאגת לאמי.
בידך הלוטפת,
ברוך את אמא עוטפת,
בידך התומכת
כל עמל אינה חוסכת.
בלשונך המבורכת,
שלוה ונחישות כורכת.
ברגיעה ומתינות
ובאין קץ סבלנות
בנכונות למלא כל משאלה נצורה
על כל תגיה ,עד גמירא.
ועל הכל  -שאת הכל  -במאור פנים ונפש חפצה
ובלבד  -שאמא תהיה מרוצה.

איש משפחה אוהב ומסור
אבאבי י ,אבי,

אבי ,אבי,
עוד שמורים בלבבי,
זיכרונות ילדות שובבה,
כשעדיין לא זרקה בך שיבה
הלאיתיך בדאגותיי ,גם בעסקי משובה
ולא הותרת אותי ,מעולם ,בלי תשובה.
כמה הייתי מרגישה חשובה.
זכורתני ,הנצה ילדותי בין ניצנים
של הקומקוט הלימקוט והרימונים
הטעמתני בטעם פירות בכורים
מגננו קטפת ,בעליצות נעורים
יחד ישבנו בצל קזוארינה
חלקנו בנינו פלחי מנדרינה.
הטעמתני גם טעם מפרשים עמוקים
בערבי ימי מבחנים מעיקים.

ועכשיו ...לעבודה!!!

והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים

מטרות
•הילדים יכירו את דמותו של הרב בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך" באמצעות
הסיפורים עליו.
••הילדים יפנימו את הליכות הרב שאול ישראלי
•הילדים יאהבו ויוקירו את ארץ ישראל
•הילדים יכירו חלק ממצוות התלויות בארץ.

סיפור לכל ילד
"הרב ישראלי מגיע" הכריז מרדכי.
כל הילדים הפסיקו את המשחק ופינו את
הדרך לרב .הם הביטו בכבוד על הרב
הצועד ברחוב.

הלכו הילדים בעקבות הרב ,להפתעתם
לא הלך הרב לכוון בית הכנסת .הוא
פנה לכוון אחר לגמרי .הוא הלך לרפת
של תנחום.

"לאן הולך הרב?" שאל מאיר הקטן את
נחמה.
"נראה לי ,שהוא הולך ללמוד תורה בבית
הכנסת" ענתה חגית.

"תנחום ,האם רצית להתייעץ איתי?"
שאל הרב את הרפתן ?

בַּש ֶדה" שהוא אחד מששת הסיפורים בספר "הָ ָרב יִשְ ָראֵ לִ י
זהו קטע קצר מהסיפור "הָ ָרב יִשְ ָראֵ לִ י ָ
בְאֶ ֶרץ חֶ מְ ָדה" שיחולק לכל ילד בגני החמ"ד .אסופת הסיפורים על הרב ישראלי תביא מקצת קורות
חייו ובעיקר את פועלו בצורה חווייתית ותואמת התפתחות לגיל הרך .בסופו של הסיפור יוצעו
להורים הצעות להעשרת הקריאה בצוותא עם ילדיהם.

הרב ישראלי בשדה
ש ֹחֲקּו ב ְָרחֹוב .הֵם ָעמְדּו ְב ַמ ְעגָל ּו ָמסְרּו כַּדּור זה לָזה .מ ְָרדֳ כַי תִ ְכנֵן ִלזְרֹק את ַהכַדּור ַל ֲחבֵרֹו ,אְַך לְפתַ ע הּוא ָרָאה את ה ַָרב יִשְ ְראֵ לִי הֹולְֵך ִלק ְָראתָם.
זה ָהיָה ִל ְפנֵי שָ נִים .יַלְדֵי ְכפַר הָר ֹא"ה ִ
"ה ַָרב יִשְ ְראֵ לִי ַמגִיע! ה ַָרב יִשְ ְראֵ לִי ַמגִיע!" ִהכ ְִריז מ ְָרּדֳ כַי בְקֹול.
כָל ַהיְלָדִים ִה ְפסִיקּו ִמיָד את ַהמִשְ חָק ּופִּנּו את הַּדרְך ל ַָרב .הֵם ִהבִיטּו ְבכָבֹוד עַל ה ַָרב הַצֹועֵד ב ְָרחֹוב.
"לְָאן הֹולְֵך ה ַָרב?" שַָאל מֵאִיר ַהקָטָן את ַחגִית.
תֹורה ְבבֵית ַהכְנסתָ ",ענְתָה ַחגִית.
"נ ְִראה לִי שהּוא הֹולְֵך ִללְמ ֹד ָ
מִתֹוְך ַסק ְָרנּות ָהלְכּו ַהיְלָדִים ְב ִעקְבֹות ה ַָרבְ .ל ַהפְתָ עָתָםֹ ,לא ָהלְַך ה ַָרב ְלכִּוּון בֵית ַהכְנסת .הּוא ָפנָה ְלכִּוּון ַאחֵר ְל ַגמ ְֵרי .הּוא ָהלְַך לָרפת של תַ נְחּום.
"תַ נְחּום ,הָאִם ָרצִיתָ ְלהִתְ יַעֵץ אִ תִ י?" ָפנָה ה ַָרב אל ה ַָרפְתָן.
"כֵןָ .קנִיתִ י פָרֹות לָרפת ַהחֲדָ שָה שלִי .צ ִָריך ַלחֲֹלב אֹותָן ְבכָל יֹום .הָאִם מּותָר לִי ַלחֲֹלב אֹותָן גַם בְשַ בָת?" שַָאל תַ נְחּום.
"ָאסּור ַלחֲֹלב פ ָָרה בְשַ בָתָ ",אמַר ה ַָרב.
"אִם ֹלא אחֱֹלב אֹותָן ,הֵן תְ סְב ֹ ְלנָה ִמכְאֵ בִים ְויִג ֵָרם לָהן ַצעַר ַב ֲעלֵי ַחיִיםָ ",אמַר לֹו תַ נְחּום.
" ִב ְגלַל ַצעַר ַב ֲעלֵי ַחיִים מּותָ ר ַלחֲֹלב את ַהפ ָָרה בְשַ בָתָ ",ענָה ה ַָרב" .כְשנִ ָפגֵש הָערב ,אֲ ַלמֵד אֹותְָך כֵיצָד מּותָר ַלחֲֹלב בְשַ בָת".

ׁשמְּעּו אֹותֹו ְּמ ַּפזֵּׁם
יָצָא ה ַָּרב ֵּׁמה ֶָרפֶת ְּו ָהלְַּך ְּלכִּוּון ַּהשָדֹותַּ .היְּלָדִּ ים ָ
ׁשעָי ".
ׁש ֲע ֻׁ
תֹורתְּ ָך ַּ
ח ֲִּריׁשִּית ֶאת ַּהשִּיר "לּולֵּׁי ָ
"לְָּאן הֹולְֵּׁך ה ַָּרב ַּע ְּכׁשָו?" ׁשַָאל ֵּׁמאִּיר ַּה ָקטָן ְּב ַּסק ְָּרנּות.
ה ַָּרב נִּ ְּכנַּס ַּלשָדֶ ה ׁשֶל י ְּהּודָ ה .
ׁשגִּדַּ לְּתִּ י ַּבשָדֶ ה",
" ה ַָּרב יִּש ְְּּר ֵּׁאלִּיֲ ,אנִּי חֹוׁשֵּׁׁש ׁשֶָאסּור ֶל ֱאכ ֹּל ֶאת ַּהי ְָּרקֹות ֶ
ָאמַּר י ְּהּודָ ה ְּב ַּצעַּר.
שב כְָך?" ׁשַָאל ה ַָּרב ִּב ְּפלִּיָאה.
"מַּדּו ַּע ַּאתָ ה חֹו ֵּׁ
" ז ַָּרעְּתִּ י ְּבטָעּות ז ְָּרעִּים ׁשֶל ְּמ ָלפְּפֹון קָרֹוב מְּא ֹּד ִּלז ְָּרעִּים ׁשֶל ַּעגְּ ָבנִּי ָה",
ָאמַּר י ְּהּודָ ה ְּו ִּה ְּצבִּי ַּע עַּל ַּהשִּיחִּים הצמודים ַּהצְּפּופִּים ׁשֶל ַּה ְּמ ָלפְּפֹונִּים
ְּו ָה ַּעגְּ ָבנִּיֹות.
" ָהאִּם זֶה אִּּסּור ִּכלְַּאי ִּם?" הּוא ׁשַָאל ֶאת ה ַָּרב בִּדְּ ָאגָה.
ה ַָּרב ִּהסְּתַּ כֵּׁל עַּל ַּהשִּיחִּים .הּוא הֹוצִּיא ֵּׁמ ַּהכִּיס ס ְַּּרגֵּׁל ּומָדַּ ד ֶאת ַּהמ ְֶּרחָק בֵּׁין
ַּהשִּיחִּים.
שתִּ ילִּים ׁשֶל
"מּותָ ר ֶל ֱאכ ֹּל אֹותָ םָ ",פסַּק ה ַָּרב" .אְַּך ָעלֶיָך ָלשִּים גָדֵּׁ ר בֵּׁין ַּה ְּ
ׁשי ִּ ְּהי ֶה ֶהבְּדֵּׁל בֵּׁינֵּׁיהֶם.
שתִּ ילִּים ׁשֶל ָה ַּעגְּ ָבנִּיֹות ,כְּדֵּׁי ֶ
ַּה ְּמ ָלפְּפֹונִּים ְּלבֵּׁין ַּה ְּ
זֹורעִּים נָכֹון".
ׁשנִּ ָפגֵּׁׁש ָהע ֶֶרבַ ,א ְּסבִּיר לְָּך אֵּׁיְך ְּ
ְּכ ֶ

ה ַָּרב ִּה ְּמׁשִּיְך בְּדַּ ְּרכֹו .לְּא ֶֹּרְך כָל הַּדֶ ֶרְך ָעצְּרּו ַאנְּׁשֵּׁי ַּה ְּכפָר ֶאת ה ַָּרב וְַּאף הֵּׁם
ׁשאֵּׁלֹות ַּב ֲה ָלכָה .ה ַָּרב ָענָה ְּל ֻׁכלָם ְּב ַּס ְּבלָנּות ּובְּא ֶֹּרְך רּו ַּח.
ׁשאֲלּו אֹותֹו ְּ
ָ
ׁש ָהלְּכּו ַאח ֲֵּׁרי ה ַָּרב,
שמֶׁש ָעמְּדָ ה ִּלׁשְּק ֹּ ַּעַּ .היְּלָדִּ ים ֶ
ָהי ָה ְּכבָר ְּמ ֻׁאחָרַּ .ה ֶ
הִּתְּ ַּעי ְּפּוֵּׁ .מאִּיר ַּה ָקטָן ִּפהֵּׁק פִּהּוק גָדֹול .
" ֲאנִּי ָעי ֵּׁףֲ .אנִּי רֹוצֶה לִּיׁש ֹּן ",הּוא ָאמַּר ְּו ִּה ְּכנִּיס ֶאת ָה ֶא ְּצבַּע ַּלפֶה.
ׁשגַּם ה ַָּרב יֵּׁלְֵּׁך ַּל ַּבי ִּת ׁשֶלֹו כְּדֵּׁי לָנּו ַּחָ ",אמַּר מ ְָּרדֳ כַּי.
"נ ְִּּראֶה לִּי ֶ
לְָּאן יֵּׁלֵּׁך ה ַָּרב ַּ -לשָדֶ ה? ַּלפ ְַּּרדֵּׁ ס? אֹו אּולַּי לָנּו ַּח ַּבבַּית ׁשֶלֹו?

ֹלא וָֹלא !
תֹורה .תַּ נְּחּום
ה ַָּרב נִּ ְּכנַּס ְּלחֶדֶ ר ָקטָן ַּהצָמּוד ְּלבֵּׁית ַּה ְּכנֶסֶת ְּוהִּתְּ חִּיל ִּללְּמ ֹּד ָ
ה ַָּרפְּתָ ן ִּה ְּצט ֵָּׁרף ֵּׁאלָיו ְּללִּמּוד ,לְַּאחַּר ַּכמָה דַּ קֹות .גַּם י ְּהּודָ ה ִּהגִּי ַּע ֵּׁמ ַּהשָדֶ ה
שדֹות ִּללְּמ ֹּד עִּם ה ַָּרב
ׁש ַּב ָ
כְּדֵּׁי ִּללְּמ ֹּד ִּעמָםַ .אטַ-אט נִּ ְּקבְּצּו כָל ָהעַּם ֶ

ִּירה אֶת
ַּתֹורה ֵּׁהא ָ
יִּש ְְּּר ֵּׁאלִּיֲ .עיֵּׁפִּים הָיּו ֵּׁמעֲבֹודָ ה ָקׁשָה ,אְַּך ְּמתִּיקּות ה ָ
עֵּׁינֵּׁיהֶם ְּו ֶאת ִּלבָם.

חוברת לגננת
כל גן יקבל חוברת הכוללת:
קורות חייו ופועלו של הרב שאול ישראלי
דמותו של הרב עם הדגשים על מידותיו האופייניות
הצעות לפעילויות שונות:
•סיפורים קצרים על הרב ללימוד בקדם-תפילה
•הרחבה והעשרה של הסיפורים על הרב
•ערב במ"ה – ארץ הבחירה.

כל ההצעות הן בבחינת המלצות ובסיס לרעיונות נוספים של כל גננת.

תֹורתְ ָך שַ עֲשֻׁ עָיָ,אז ָאבַדְ תִ י ְב ָענְיִי"
"לּולֵי ָ
כיצד נמחיש לילדים שהתורה
יכולה להיות גם שעשוע?
•הפעלה מוסיקלית
•הפעלה דרמאטית
•שעשועי תורה

